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Moje przygotowania do wyjazdu podzieliłam na 3 etapy: przygotowanie do podróży, przygotowanie            
dotyczące zakwaterowania i przygotowanie kulturowe. 

Z racji braku umiejętności mówienia w języku angielski , postanowiłam udać się            
na kurs językowy żeby poznać podstawowe słówka i zwroty . Zapisałam się na prywatne              
zajęcia do lektora języka angielskie w Skórzewie. Kurs językowy obejmował          
podstawowe słówka i zwroty niezbędne do nawiązania komunikacji i odbycia podróży .            
Dodatkowo korzystałam z materiałów dostępnych w internecie w celu doskonalenia          
podstaw językowych. Skontaktowałam się ze Szkołą Języków Obcych „Glossa”, która          
pomogła mi w rezerwacji kursu języka angielskiego w szkole CES w Dublinie w             
wymiarze 20 godzin tygodniowo. Jednocześnie korzystając z Internetu zapoznawałam         
się z informacji dotyczącymi poruszania się po Dublinie. Zapoznałam się z trasę, którą             
mam do pokonania z lotniska i do miejsca zakwaterowania oraz z drogą do szkoły.              
Wybrałam lot samolotem linii Ryanair i przystąpiłam do kupna biletów w obie strony.             
Wylot miałam z Poznania do Dublina i z powrotem z Dublina do Poznania.  

Wyjazd na kurs językowy do Dublina był moim pierwszym tego typu wyjazdem            
zagranicznym. Poprosiłam o pomoc moje koleżanki które już brały udział w takich            
wyjazdach. Podpowiedziano mi co mam wykonać .Pierwszym krokiem było odnalezienie          
na jakiej ulicy znajduje się moja szkoła językowa i poszukać dogodnego mieszkania ,             
które było by jak najbliżej mojej szkoły. Moje poszukiwania dotyczyły , moteli, hoteli i              
kwater prywatnych. Udało mi się znaleźć pokój na kwaterze prywatnej skąd miałam 15             
min. drogi do szkoły. Przed wyjazdem skontaktowałam się z właścicielem mieszkania,           
ustaliliśmy warunki oraz to, że otrzymam potwierdzenie wynajmu pokoju , który był mi             
niezbędny do rozliczenia kursu. Z lotniska do miejsca zamieszkania udałam się           
autobusem miejskim a następnie tramwajem.  

Doskonale wiadomo że przed wyjazdem ,należy zapoznać się walutą, kulturą i zwyczajami panującymi             
w danym kraju. W tym celu skorzystał z przewodników np. „Pascal” i z wiadomościami zamieszczonymi w                
Internecie. Zapoznałam się z podstawowymi wiadomościami o stolicy kraju, interesowała mnie również            
kuchnia irlandzka, wyszukałam również najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć w Dublinie i na jego              
obrzeżach.  
 

Wnioski: 

● podzielenie zadań pozwoliło mi  na uszeregowanie i zaplanowanie  mojego wyjazdu, 
● ustalenie planu spowodowało, że moje przygotowywałam nie były  chaotyczne, 
● zapoznałam się z krajem, jego kulturą i obyczajami, 
● samodzielnie załatwiłam wcześniej mieszkanie i bilety, 
● w związku z powyższym byłam spokojna i przekonana, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. 


